
Z dniem 1 lip ca 2013 ro ku
wcho dzi w ży cie no we pra wo -
daw stwo wpro wa dza ją ce
pod wyż ki czyn szu uza leż nio -
ne od do cho dów oso by naj -
mu ją cej. 

O zmia nach w usta wie miesz -
ka nio wej mó wio no już od kil ku
mie się cy. Prze ciw ko ta kie mu
roz wią za niu wpły nę ło już wię cej
niż 2,5 ty sią ca skarg od lo ka to -
rów. Skła da nie za ża leń umoż li -
wio no oby wa te lom po przez za ło -
że nie spe cjal nej li nii skarg
i wnio sków. 

Na tu ral nie, w do bie cią gle
trwa ją ce go kry zy su, miesz kań cy
miast bo ją się o sta bi li za cję fi -
nan so wą – za rob ki są nie pew -
ne, stąd sprze ci wy. Naj więk sze
oba wy i wąt pli wo ści bu dzi fakt,
iż for ma na li cza nia czyn szu jest
zbyt uogól nio na i nie uwzględ nia
sy tu acji ży cio wej lo ka to rów ani
ich pro ble mów, ta kich jak brak
sta bil no ści fi nan so wej wła śnie. 
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Pro te sty prze ciw ko pod wyż kom

FOT. STOCK. XCHNG / MICHAEL & CHRISTA RICHERT
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Masz dłu gi w ho len der skim
urzę dzie skar bo wym? Nie
myśl, że uda Ci się unik nąć
ich spła ty. Wie lo krot nie już
pi sa li śmy, że Be la sting -
dienst wpro wa dza od po wied -
nie pro ce du ry, by ogra ni czyć
po mył ko we, nie na leż ne do -
dat ki. 

Jed nak nie da się ukryć, że
nie pra wi dło wo wy pła co ne po -
dat ni kom pie nią dze za wcze -
śniej sze la ta, nie zo sta ły przez
nich od da ne. Oso by za mel do -
wa ne w Ho lan dii mo gą z ty tu łu
dłu gów w urzę dzie mieć za in ka -

so wa ne część wy na gro dze nia.
Nie je steś za mel do wa ny? Nie
myśl, że spła ta dłu gu Cię omi -
nie. Ho len drzy za czę li kon tro lo -
wać na te re nie Ho lan dii pol skie
bu sy wra ca ją ce do Pol ski. Je śli
po dró żu je ni mi dłuż nik urzę du
skar bo we go, mu si dług zwró cić
w ca ło ści go tów ką, w prze ciw -
nym ra zie zo sta je za trzy ma ny.
Po za pła cie dłuż nik otrzy mu je
po twier dze nie za pła ty jak we
wzo rze obok (Rys. 1).

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Strzeż się,
dłużniku!

FOT. STOCK. XCHNG / JAC LYN TWI DWELL

FOT. STOCK. XCHNG / MIROSLAV SÁRIČKA

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Po dob nie jak w in nych kra jach Unii
Eu ro pej skiej, tak że i w Ho lan dii co raz
trud niej o gwa ran cję za trud nie nia,
stąd cią gle ro sną ca licz ba wnio sków
o przy dzie le nie z pu li miesz ka nia so -
cjal ne go. 

Do dat ko wo Be la sting dienst nie
w każ dym przy pad ku po sia da ak tu al -
ne in for ma cje o do cho dach da nej oso -
by. Czę sto in ko men są sza co wa ne, za -
miast być opar te na ak tu al nych da -
nych, co naj bar dziej mo że do tknąć
oso by po bie ra ją ce WW -uit ke ring (czy li
za si łek dla bez ro bot nych), eme ry tów

czy prze wle kle cho rych, po bie ra ją cych
za sił ki cho ro bo we, czy li tak na praw dę
mo że do ty czyć osób o naj niż szych do -
cho dach i w naj trud niej szej sy tu acji fi -
nan so wej. 

In ten cją władz jest, by miesz ka nia
so cjal ne nie by ły wy naj mo wa ne lo ka -
to rom z wy so ki mi do cho da mi, jed nak -
że nie ak tu al ne da ne o za rob kach mo -
gą po wo do wać fa lę błęd nych, zbyt wy -
so kich na li czeń. Do dat ko wym mi nu -
sem no we go usta wo daw stwa jest po -
waż na wąt pli wość co do po uf no ści da -
nych o do cho dach, któ re mo gą po -
paść w nie po wo ła ne rę ce.

BIAN KA AVI DAN

Pro te sty prze ciw ko pod wyż kom
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In ter net i ko mór ki to na rzę -
dzia, któ re wspo ma ga ją po -
stęp cy wi li za cyj ny, ale go nie
two rzą. Ko rzy ści z tech no lo -
gii za le żą od po zio mu wy -
kształ ce nia – mó wi PAP prof.
Ka zi mierz Krzysz to fek so cjo -
log in ter ne tu ze Szko ły Wyż -
szej Psy cho lo gii Spo łecz nej
w War sza wie. 

PAP: Czy w Pol sce ma my
spo łe czeń stwo in for ma cyj -
ne?

PRO FE SOR KA ZI MIERZ
KRZYSZ TO FEK: Pol ska jest
w Eu ro pie dość szcze gól nym
przy pad kiem. Na le że li śmy
do ob sza rów naj bar dziej za co -

fa nych w Eu ro pie. Prze ja wia ło
się to np. w po zio mie roz wo ju
usług te le ko mu ni ka cyj nych. Ta -
kim gra nicz nym mo men tem
był rok 2006, w któ rym po wstał
por tal spo łecz no ścio wy Na sza
Kla sa. To by ło waż ne wy da rze -
nie, je śli cho dzi o kul tu rę
uczest nic twa Po la ków w spo łe -
czeń stwie in for ma cyj no – sie -
cio wym. W cią gu kil ku lat za re -
je stro wa ło się na nim kil ka na -
ście mi lio nów lu dzi (w 2010 ro -
ku na por ta lu Na sza Kla sa by ło
14 mln ak tyw nych kont; póź -
niej por tal stra cił na po pu lar no -
ści na rzecz Fa ce bo oka – PAP).
Z Na szej Kla sy ko rzy sta li rów -
nież lu dzie w star szym wie ku
a nie tyl ko mło dzież. Dzię ki te -
mu uczy li się ko rzy sta nia
z kom pu te ra i in ter ne tu. Nie do -

rów nu je my jesz cze w roz wo ju
spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go
kra jom za chod nim, ale nad ra -
bia my za le gło ści.

PAP: Czy jed nak ko rzy sta -
nie z ser wi sów spo łecz no -
ścio wych, po zwa la już mó wić
o spo łe czeń stwie in for ma cyj -
nym w Pol sce?

K. K.: Tu moż na mó wić o róż -
nych pla nach. Je śli weź mie my
pod uwa gę kwe stie eko no micz -
ne, to pol ska nie jest ja kiś za głę -
biem in no wa cyj nym. Nie ma
u nas wiel kiej fir my ty pu np. No -
kia. Nie lek ce wa żył bym jed nak
uczest nic twa w ser wi sach spo -
łecz no ścio wych. Wy star czy spoj -
rzeć na ję zyk, ja kim się po słu gu -
je my, czę sto uży wa się ta kich
słów jak cy ber rand ko wa nie, cza -
to wa nie, blo go wa nie to jest ja kiś
udział w kul tu rze po pu lar nej. To
jest z jed nej stro ny na sta wie nie
na od bie ra nie róż nych in for ma -
cji, ale z dru giej stro ny jest to
two rze nie, po le ga ją ce na wrzu -
ca niu zdjęć, ko men to wa niu ich,
two rze niu me mów in ter ne to -
wych itp.

PAP: Jak zmie ni ło się na sze
spo łe czeń stwo pod wpły wem
roz wo ju spo łe czeń stwa in for -
ma cyj ne go?

K. K.: Ge ne ral nie tech no lo gie
ta kie jak in ter net czy te le fo ny
ko mór ko we uru cho mi ły dzia ła -
nia spo łecz ne. W tym się ujaw -
nia si ła ko mu ni ka cji, ja ko czyn -
ni ka, któ ry in ten sy fi ku je dzia ła -
nia ludz kie. Ale pa mię taj my, że
sa me na rzę dzia nie zmie nia ją
spo łe czeń stwa, one pew ne rze -
czy utwier dza ją. To nie jest tak,
że roz wój spo łe czeń stwa in for -
ma cyj ne go ra dy kal nie zmie ni
np. kon ser wa tyzm po la ków. To

jest ta ki ka ta li za tor zmian, ale
nie jest to źró dło zmian.

PAP: Czy roz wój tech nik in -
for ma cyj nych bę dą cych czę -
ścią roz wo ju spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go nie do pro wa -
dził do po la ry za cji spo łe czeń -
stwa? Cho dzi mi o agre sję
na fo rach in ter ne to wych.

K. K.: To praw da, że po ziom
agre sji i fru stra cji w in ter ne cie
jest w Pol sce bar dzo wy so ki. To
jed nak nie jest wi na na rzę dzi.
Ta cy je ste śmy. Po la cy są peł ni
agre sji i fru stra cji, a że ma ją
moż li wość wy lać tą fru stra cję
nie na ra ża jąc się na ka ry, gdyż
w in ter ne cie są w ja kimś sen sie
ano ni mo wi to ro bią to. Ta agre -
sja mo gła ist nieć wcze śniej
a roz wój in ter ne tu umoż li wił jej
po ka za nie. Agre sja na fo rach

po ka zu je też, że ma my ni ski po -
ziom ka pi ta łu spo łecz ne go. Je -
ste śmy nie uf ni wo bec in nych.

PAP: Moż na to zmie nić?

K. K.: Zmia na bę dzie za le żeć
od te go czy lu dzie ma ją za so by,
aby za go spo da ro wać wła sne po -
trze by in te lek tu al ne i du cho we.
Je śli nie ma ją, to na sta wia ją się
na wy le wa nie swo jej fru stra cji.
Ko rzy ści ze spo łe czeń stwa in for -
ma cyj ne go za le żą od te go, ja ki
bę dzie po ziom wy kształ ce nie
spo łe czeń stwa. In ter net nie za ła -
twi spra wy, je śli cho dzi o pod nie -
sie nie po zio mu wy kształ ce nia.

Na po cząt ku w cy ber prze -
strze ni do mi no wa li ar ty ści, na -
ukow cy, stu diu ją ca mło dzież,
ale w mia rę roz wo ju, in ter net się
de mo kra ty zo wał się i za czął od -
zwier cie dlać spo łe czeń stwo

w złym i do bry aspek cie. Jak
w tym przy sło wiu rze ka sze ro ko
roz la na tra ci głę bię. Ba da nia,
nie tyl ko pol skie, po ka zu ją – i to
moż na uznać za ne ga tyw ny sku -
tek – że lu dzie na sta wia ją się co -
raz czę ściej na jak naj mniej sze
prze twa rza nie wie dzy, bo wszyst -
ko al bo pra wie wszyst ko moż -
na zna leźć w in ter ne cie. W nie -
daw nych ba da niach gim na zja li -
stów więk szość nie wie dzia ła ile
rok ma dni. Z mo jej per spek ty wy
to jest aż nie wia ry god ne, ale dla
nich to nie ma zna cze nia, bo
po co ma ją so bie za py chać pa -
mięć ta ką in for ma cją, je śli
wszyst ko jest w in ter ne cie.

ROZ MA WIAŁ KRZYSZ TOF MAR KOW SKI

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Reklama

Krzysztofek: same technologie
nie zmieniają społeczeństwa

FOT. STOCK. XCHNG / ILKER.

FOT. STOCK. XCHNG 
/ PHOTO BY JAKUB KRECHOWICZ
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Eu ro pej ską opi nią pu blicz ną
wstrzą snę ła nie wy ja śnio -
na zbrod nia, ja kiej do ko na no
w oko li cach Mur cji, na te re -
nie Hisz pa nii. Zna le zio no
zwło ki po pu lar nej ho len der -
skiej siat kar ki In grid Vis ser
oraz jej przy ja cie la Lo de wij -
ka Se ve ri na. 

Vis ser by ła jed ną z naj lep -
szych siat ka rek Ho lan dii, gra ła
ja ko środ ko wa, jej ka rie ra spor -
to wa trwa ła bli sko 20 lat. Pod -
czas mi strzostw Eu ro py w 2009
ro ku or ga ni zo wa nych w Pol sce
zdo by ła z dru ży ną srebr ny me -
dal. 

O spra wie po in for mo wa ły
me dia w po nie dzia łek ra no.

Pa ra by ła już po szu ki wa -
na przez bli skich od kil ku na stu
dni. Po li cja już za trzy ma ła trzy
oso by, któ re po dej rze wa ne są
o do ko na nie te go za bój -
stwa – to dwaj oby wa te le Ru -
mu nii - 47-la tek i 60-la tek oraz
36-let ni Hisz pan. 

Cia ła za mor do wa nych zna -
le zio no w Alqu erias, ukry te

w sa dzie owo co wym. Jak su -
ge ru je ho len der ska pra sa
w spra wie ode grać ro le mo gły
śro do wi ska prze stęp cze, choć
to na ra zie su ge stie i do my sły,
i pó ki co brak do sta tecz nych
in for ma cji po twier dza ją cych
te po dej rze nia. 

BIAN KA AVI DAN
FOT. STOCK. XCHNG / RIY AS HAM ZA

Ta jem ni cze za bój stwo

l Trans port – ofe ru ję:
Sprze daz bi le tow lot ni czych
I au to bu so wych oraz wa ka cji
wy cie czek I in nych atrak cji tu -
ry stycz nych do Pol ski I na ca ly
swiat. Ofe ru je my bi le ty dla go -
sci z Pol ski. Wy sy la my bez za -
dnych do dat ko wych oplat
po ca lej Ho lan dii. Wiz za ir gra -
tis od pra wa na lot ni sku. Trans -
port Am ster dam -Ein dho ven.
Wu ciecz ki z gwa ran cja re no -
mo wa nych firm ho len der -
skich. tel: 0104523954,
0618529839, www.di na tra -
vel.nl, bi le ty on li ne; www.che -
ap tic kets -wa ka cje.eu

l Trans port – ofe ru ję:
POL SKA NIEM CY HO LAN DIA
BEL GIA 5 oso bo wy VAN. Spe -
cja li zu je my się w prze wo zie
osób i pa czek do Nie miec Ho -
lan di i Bel gi. Ob słu gu je my
czte ry wo je wódz twa: ku jaw -
sko -po mor skie, war miń sko -
-ma zur skie, wiel ko pol skie, lu -
bu skie. Za pew nia my bez piecz -
ny i kom for to wy prze wóz osób,
kie row cę z wie lo let nim do -
świad cze niem, nie wiel ką licz -
bę współ pa sa że rów co znacz -
nie skra ca czas po dró ży. Masz
do syć jaz dy za tło czo nym bu -
sem? Ofe ru je my szyb ką i przy -
jem ną po dróż pię cio oso bo -
wym Va nem ci tro en ber lin go.
Tra sa każ de go prze jaz du jest
usta la na in dy wi du al nie, po nie -
waż od bie ra my klien ta z miej -
sca za miesz ka nia i do wo zi my
pod wska za ny ad res. Ofe ru je -
my: prze wóz osób i pa czek Pol -
ska, Niem cy, Ho lan dia, Bel gia.
Prze wo zy zor ga ni zo wa nych
grup na lot ni ska w Pol sce
i w Eu ro pie za chod niej. Wy jaz -
dy z Pol ski w każ dą: ŚRO DE
I SO BO TE. Wy jaz dy z Ho lan dii
w każ dy: CZWAR TEK I NIE -
DZIE LE. Tel: PL 48 733 710
910

l Skle py: SO SNA POL SKI
SKLEP w LE IDEN Z A P R A S
Z A M Y!!! NO WE GO DZI NY
OTWAR CIA NA SZE GO POL -
SKIE GO SKLE PU SO SNA w LE -
IDEN: 10.00 – 20.00 od wtor -
ku do so bo ty, 12.00 – 20.00

w po nie dzia łek i w nie dzie lę.
U nas znaj dziesz pro duk ty bez
któ rych nie mo żesz się obejść
ży jąc w Ho lan dii:) POL SKIE
PIE CZY WO: chleb, chał ka,
pącz ki, droż dżów ki., PYSZ NE
POL SKIE SER NI KI, MA KOW -
CE... POL SKI NA BIAŁ: ma sło,
se ry, śmie ta na... POL SKIE
SŁO DY CZE: Pta sie Mlecz ko,
Mi chał ki... POL SKIE NA PO JE,
POL SKIE PRO DUK TY DLA
DZIE CI, POL SKIE GA ZE TY,
I wie le, wie le in nych pol skich
pro duk tów. Z A P R A S Z A M
Y!!! TRA FISZ NA PEW NO: Lam -
mer markt 102 w Le iden (du ży
par king) tel: 616 808  133.
Z NA MI KAŻ DE GO DNIA TYL -
KO PO POL SKU... Do łacz
do nas na Fa ce bo ok �

l Zdro wie i uro da: Ko sme -
ty ki Ha ar lem. Je że li chcesz zo -
ba czyć no wy ka ta log fir my Ori -
fla me, po szu ku jejsz ra dy w do -
bo rze od po wied nich ko sme ty -
ków. Za pra szam e -ma il ko wal -
czy ke dy ta_84@o2.pl; gg
44908294

l Skle py: Pol ska pie kar -
nia w Rij swijk ser decz nie za -
pra sza do swo je go fir mo we -
go skle pu przy ul. Scho ol stra -
at 18, 2282 RD Rij swijk. Po -
sia da my sze ro ki asor ty ment
chle ba m. in. tra dy cyj ny, żyt -
ni, ra zo wy, ce bu lo wy. Po -
za tym ofe ru je my w sprze da -
ży in ne pod sta wo we pol skie
pro duk ty spo żyw cze. Za pra -
sza my w pn/śr 12.00-18.00,
we wt/czw 11.00-18.00,
w pt. 10.00-18.00 i w so bo ty
od 09.00-16.00. SER DECZ -
NIE ZA PRA SZA MY:)

l Usłu gi – re mon ty: Wi -
tam po trze bu ją pań stwo fir my
do ma lo wa nia do mu, biur, hal,
int. Pro wa dzę Fir mę już
od 2005 ma lo wa nie ścian, su -
fi tów, okien, drzwi, wsta wia -
niem szyb, wy kle ja nie włók -
nem szkla nym, sztu ko wa nie
ścian i su fi tów, wy kła da nie
pod łóg i in ne, wie. in fo.
0617389255 An drzej

OGŁOSZENIA DROBNE
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l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO wy so kie go skła do -
wa nia. Opis sta no wi ska: Zbie -
ra nie za mó wień w ma ga zy -
nach z ar ty ku ła mi spo żyw czy -
mi i prze my sło wy mi. Za ła du -
nek i roz ła du nek to wa rów. Pra -
ca na: aku mu la to ro wych czo ło -
wych wóz kach wi dło wych oraz
na aku mu la to ro wych wóz kach
wi dło wym wy so kie go skła do -
wa nia. Wy ma ga nia: Ho len der -
ski cer ty fi kat na wóz ki wi dło -
we, śred nia/do bra zna jo mość
ję zy ka an giel skie go lub nie -
miec kie go, do świad cze nie
w pra cy na wóz ku wi dło wym
wy mie nio nym w opi sie sta no -
wi ska, dys po zy cyj ność na dłu gi
okres cza su. Ofe ru je my:Trans -
port z Pol ski do Ho lan dii oraz
z miej sca za kwa te ro wa nia
do za kła du pra cy, za kwa te ro -
wa nie, ob słu gę ka dro wo – ad -
mi ni stra cyj ną. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o prze sła nie
CV wraz z re fe ren cja mi, ska -
nem upraw nień i klau zu lą
o prze twa rza niu da nych oso bo -
wych na ad res: pra ca@sba eu -
ro.pl z do pi skiem „Wó zek ho -
len der ski”

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO  – ca la Ho lan dia.
Obo wiąz ki: zbie ra nie  to wa rów
za po mo cą wóz ka zgod nie
z za mó wie niem, za ła du nek
i roz ła du nek to wa rów, pra wi -
dło we ich prze wo że nie we
wska za ne miej sce; wy ma ga -
nia: zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go bądź ho -
len der skie go. Za dzwoń:   Ven -
ray 0031 478529977, Den
Ha ag 0031 703633927, Am -
ste lve en 0031 204701513,
Til burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l OR DER PIC KER. Obo -
wiąz ki: wpro wa dza nie za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy -
wa nie i zbie ra nie za mó wień,
pra ce ze ska ne rem, ob słu ga
wóz ka EPT. Wy ma ga nia:, do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go bądź ho -
len der skie go, do świad cze nie
na po dob nym sta no wi sku. Za -
in te re so wa ne oso by pro si my
o kon takt: Til burg 0031
886886350, Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en
0031 204701513,; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Ho ofd be he er der van
een gro te wo on lo ca tie
(>150 per so nen) No ord Hol -
land. In deze func tie ben je ve -
ran two or de lijk vo or een wo on -
lo ca tie wa ar NL -jobs ha ar bu -
iten land se we rk ne mers hu -
isvest. Je be he ert en be pa alt
met de di rec tie de re gels in en
om het com plex. Je bent ve -
ran two or de lijk vo or en vo ert
het on der ho ud van de ge bo -
uwen en omlig gend ter re in uit.
Je on der ho udt con tact met de

bu ren, ge me en te, po li tie en
an de re be lan gheb ben den. Wij
vra gen: Be he er sing van Ne der -
lands en Po ols in wo ord en ge -
schrift. Dat je wilt wo nen op de
te be he ren lo ca tie. Dat je be -
schikt over men sen ken nis en
kan go ed met men sen omga -
an. Dat je stress be sten dig
bent en ge en ne gen tot vijf
men ta li te it hebt. Dat je een
aan pak ker bent. Dat je eni ge
tech ni sche ken nis hebt, om
kle ine re pa ra ties zelf uit te vo -
eren. Heb je in te res se in deze
va ca tu re stu ur dan je CV aan:
re gi na@nl -jobs.com

l As si stent be he er der
van een gro te wo on lo ca tie
(>150 per so nen) No ord Hol -
land. In deze func tie zorg je er
sa men met de ho ofd be he er -
der vo or dat het com plex en
omlig gen de ter re in ne tjes is.
De da ge lijk se ta ken be sta an
uit: Con tact heb ben met de be -
wo ners. Scho on ma ken pu blie -
ke ru im tes. On der ho ud tu in.
Wij vra gen: Be he er sing van Po -
ols en Ne der lands. Je wilt wo -
nen op de te be he ren lo ca tie.
Kan met men sen omga an. Het
eni ge tech ni sche ken nis. Heb
je in te res se in deze va ca tu re
stu ur dan je CV aan: re gi na@nl -
-jobs.com

l Pra ca – szu kam: IK ZO -
EK BA AN. Ik werk kan ik opru -
imen, hel pen kan we rken zon -
der con tract. Ik KAN VE EL DO -
EN. da 11@hot ma il.nl

l Pra ca – szu kam: SZU -
KAM PRA CY MO ZE BYC BEZ
UMO WY. MO GE SPRZA TAC,
PO MA GAC NA BU DO WIE.
UMIEM DU ZO ZE CZY. SPA WA -
LEM, PRA CO WA LEM NA MYJ -
NIACH. da 11@hot ma il.nl

l Pra ca – szu kam: Wi tam.
Szu kam pra cy ja ko de karz. Po -
sia dam rów nież upraw nie nia
na wó zek wi dło wy. VCA. Ję zyk
ho len der ski. Wła sny trans port.
nr. tel 643669952 Lu kas

l Pra ca – szu kam: Pil nie
szu kam pra cy. Wi tam miesz -
kam w Den Ha ag i szu kam
pra cy na bu do wie lub przy re -
mon tach. Po tra fie, ma lo wać,
kłaść pa ne le, Kar ton gip sy itp.
Kon takt 0686434086. Mam
tak że wła sne go po moc ni ka.
Po zda wiam

l Na uczy ciel -wo lon ta -
riusz. POL SKA SZKO LA
W HA DZE PIL NIE PO SZU KU JE
WO LON TA RIU SZY na rok
szkol ny 2013/2014. Chcesz
zo stać na uczy cie lem w na szej
Szko le? Po sia dasz wy kształ -
ce nie pe da go gicz ne (j. pol ski,
na ucza nie po cząt ko we, ryt mi -
ka/mu zy ka itp.)? Prze by wasz
obec nie w Ha dze lub oko li -
cach? Masz chęć i czas wes -
przeć na szą wo lon ta riac ką

PRACA

przy go dę ze szko łą w przy -
szłym ro ku szkol nym? Ser -
decz nie za pra sza my wszyst kie
oso by za in te re so wa ne do kon -
tak tu z na mi. CV wraz z kil ko -
ma sło wa mi o so bie pro si my
wy sy łać na ad res: szko la.ha -
ga@gma il.com z do pi skiem
w ty tu le ma ila: „KAN DY DAT
2013/2014”. Do dat ko we in -
for ma cje uzy skać moż -
na pod nu me ra mi te le fo nów:
06 23538714 Mal wi na Lej -
man (ko or dy na tor ds. dy dak -
tycz nych), 06 25530889 Mar -
ta Ob roc ka (ko or dy na tor ds.
or ga ni za cyj nych); www.szko la -
ha ga.nl
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Reklama

Reklama

Or ga ni za cja Współ pra cy Go -
spo dar czej i Roz wo ju, któ ra
rok rocz nie ba da m. in. po -
ziom za do wo le nia oby wa te li
kra jów z ich sta tu su i ży cia
w ogó le po da ła, iż w gro nie
ba da nych zna la zła się rów -
nież Ho lan dia.

We dług OECD Kró le stwo
jest jed nym z dzie się ciu „naj -
szczę śliw szych” kra jów te go -
rocz nej edy cji ba dań, zaj mu -
jąc w niej ósme miej sce. Po -
dob nie jak w la tach ubie głych,
chwa leb ne pierw sze miej sce
za ję ła Au stra lia, co miesz kań -
cy te go kra ju za wdzię cza ją do -

brym wa run kom miesz ka nio -
wym, opie ce zdro wot nej oraz
po czu ciu bez pie czeń stwa.
W sza cow nym gro nie kra jów
„szczę śli wych” zna la zły się
tak że pań stwa skan dy naw -
skie oraz Ka na da.

BIAN KA AVI DAN 

Szczę śli wy na ród

FOT. STOCK. XCHNG / JEL LE BO ON TJE

W związ ku z po dej rze niem, iż
je den z ni der landz kich pro -
du cen tów mię snych sprze dał
oko ło 300 ton mię sa koń -
skie go ja ko wo ło wi nę, po li -
cja do ko na ła aresz to wa nia
han dla rza Wil le go Sel te -
na i jed ne go z je go współ pra -
cow ni ków.

Pro ku ra tu ra Kró le stwa za rzu -
ca mu fał szer stwa i oszu stwa.
Miał się ich do pu ścić w la tach
2011-2012, prze ra bia jąc wspo -
mnia ną ilość ko ni ny na mię so
wo ło we. Do staw cy fir my po cho -
dzi li za rów no z Ho lan dii, jak
i Wysp Bry tyj skich. Spo śród po -
nad set ki pra cow ni ków bli sko
osiem dzie się ciu jest pol skie go
po cho dze nia. Aresz to wa nia do -
ko na no 23 ma ja br. (za stęp cę
przed się bior cy za trzy ma no dzień
wcze śniej). Już w lu tym za trzy -
ma ny Wil ly Sel ten wy stą pił w ho -
len der skiej te le wi zji, gdzie przy -
znał, że mie szał oba ga tun ki
mięs, ale tyl ko na wy raź ną proś -
bę od bior ców.

Afe ra mo że od bić się sze ro -
kim echem po kra jach UE, al bo -
wiem we dług da nych po cho dzą -
cych z mi ni ster stwa go spo dar ki,
fir ma Sel te na sprze da wa ła mię -

so nie tyl ko do punk tów na te re -
nie Ho lan dii, ale tak że kil ku set
od bior com z kra jów Unii. 

BIAN KA AVI DAN

Holenderska 
afera mięsna

FOT. STOCK. XCHNG / HEL MUT GE VERT
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334,2 km na jed nym li trze
ben zy ny prze je chał po jazd
Stu denc kie go Ko ła Ae ro dy -
na mi ki Po jaz dów SKAP z Po -
li tech ni ki War szaw skiej.
Oka zał się naj lep szym po jaz -
dem na ben zy nę w ka te go rii
Urban Con cept za wo dów
Shell Eco -Ma ra thon
2013 w Rot ter da mie
(Ho lan dia). 

W te go rocz nej 29. edy -
cji Shell Eco -Ma ra thon
wzię ły udział 224 ze spo -
ły, w skład któ rych we -
szły 3 tys. stu den tów
z 24 kra jów. Za wod ni cy
ry wa li zo wa li w dwóch ka -
te go riach: fu tu ry stycz nej
Pro to ty pe i kon wen cjo -
nal nej Urban Con cept,
w któ rej bra ły udział po -
jaz dy ga ba ry ta mi oraz
funk cjo nal no ścią przy po -
mi na ją ce au ta miej skie.
Ze spo ły po dej mo wa ły
pró by prze by cia jak naj -
dłuż szej tra sy na jed nym
li trze pa li wa lub je go rów -
no war to ści. Sa mo cho dy
wy ko na ły sta łą licz bę
okrą żeń wo kół to ru
przy za da nej pręd ko ści,
a or ga ni za to rzy ob li czy li
efek tyw ność ener ge tycz -
ną każ de go z po jaz dów,
przy zna jąc zwy cię stwo
w każ dej z ka te go rii i dla

każ de go źró dła ener gii.
W ka te go rii Urban Con cept

po jaz dy ry wa li zo wa ły w róż nych
pod ka te go riach: na pę dza nych
na eta nol, ben zy nę, die sel, wo -
dór, a tak że ba te rie elek trycz ne.

Po jazd z PW – o na zwie
PAKS – pierw sze miej sce za jął
wśród po jaz dów na pę dza nych

na ben zy nę. Jak po in for mo wa li
w prze sła nym PAP ko mu ni ka cie
przed sta wi cie le kon kur su, wal -
ka o zwy cię stwo to czy ła się
do ostat niej chwi li mię dzy ze spo -
łem SKAP PW a fran cu skim ze -
spo łem Ly cee Lo uis De la ge.
Trze ci w kla sy fi ka cji, po jazd Uni -
wer sy te tu Mons prze je chał o po -

nad 150 ki lo me trów krót szy dy -
stans niż Po la cy.

PAKS zo stał za pro jek to wa ny
ja ko sa mo chód, któ ry mo że być
za sto so wa ny w in dy wi du al nych
środ kach trans por tu przy szło ści.
Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny
od ze ra, jed nak że pod czas prac
nad nim bra no pod uwa gę do -

świad cze nia zdo by -
te przy pro jek to wa -
niu i wy ko ny wa niu
je go po przed ni ka,
po jaz du Mi krus. Po -
jazd de biu to wał
w za wo dach Shell
E c o  - M a  r a  t h o n
w 2012 r., gdzie za -
jął 2. miej sce w ka -
te go rii „Sa fe ty”
oraz 3. miej sce
w kla sie po jaz dów
na pę dza nych ben -
zy ną E 95 uzy sku -
jąc wy nik 300 km
p r z e  j e  c h a  n y c h
na jed nym li trze pa -
li wa. Na udo sko na -
le nie sa mo cho du
Po la cy do sta li do fi -
nan so wa nie z pro -
gra mu Mi ni ster -
stwa Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze -
go – „Ge ne ra cja
Przy szło ści”.

W kon kur sie
Shell Eco – Ma ra -
thon brać mo gą
udział ze spo ły ze
szkół śred nich

oraz uczel ni z ca łe go świa ta,
sta ją przed wy zwa niem za pro -
jek to wa nia, zbu do wa nia i prze -
te sto wa nia naj bar dziej wy daj -
nych pod wzglę dem ener ge -
tycz nym po jaz dów. Zwy cię ża
dru ży na, któ ra po ko na naj dłuż -

szy dy stans, wy ko rzy stu jąc
przy tym jak naj mniej szą ilość
ener gii.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Ze spół li ce ali stów z Kra ko wa
i An dry cho wa zwy cię żył
w kon kur sie bu do wy i wy -
strze li wa nia mi nia tu ro wych
sa te li tów. Za wo dy or ga ni zo -
wa ne przez Eu ro pej ską
Agen cję Ko smicz ną (ESA)
od by ły się w Ho lan dii – po in -
for mo wał PAP li der dru ży ny
Mi chał Gu mie la. 

Za da nie po le ga ło na zbu do -
wa niu mo de lu mi nia tu ro we go
sa te li ty lub son dy ko smicz nej,
a po tem przy po mo cy ESA re ali -
zo wa no wy strze le nie mo de lu ra -
kie tą na wy so kość po nad 1000
me trów.

Pierw sze miej sce w kon kur sie
za jął ze spół Krak Sat, skła da ją cy
się z ośmior ga uczniów V Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Au gu sta Wit kow skie go w Kra ko -
wie oraz Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. Ma rii Skło dow skiej -
-Cu rie w An dry cho wie. Mło dzi

pol scy kon struk to rzy zbu do wa li
mo del son dy pla ne tar nej. Po wy -
nie sie niu w po wie trze ra kie tą,
z pręd ko ścią pra wie 650 km/h,
son da opa dła bez piecz nie
na spa do chro nie. Uda ło jej się
zmie rzyć wszyst kie za kła da ne
pa ra me try: ci śnie nie, tem pe ra -
tu rę, pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce
i pro mie nio wa nie UV. Dru ży -
na za pre zen to wa ła wstęp ną
ana li zę da nych w sie dzi bie ESA
w No or dwijk.

Jak mó wi Łu kasz Gur dek,
czło nek ze spo łu, dru ży nie uda ło
się ze brać naj bar dziej do kład ne
da ne z wie lu urzą dzeń, m. in. ba -
ro me tru, ak ce le ro me tru, ży ro -
sko pu, od bior ni ka GPS oraz od -
zy skać pusz kę z „son dą” bez
uszko dzeń.

W skład pol skie go ze spo łu
we szli: Mi chał Gu mie la (li der ze -
spo łu, LO w An dry cho wie), Ewe li -
na Ba dak (V LO w Kra ko wie),
Ma te usz Cian cia ra (V LO w Kra -
ko wie), Łu kasz Gur dek (V LO
w Kra ko wie, Grze gorz Ga joch

(V LO w Kra ko wie), An to ni Odro -
bi na (LO An dry cho wie), Mi chał
Zie liń ski (V LO w Kra ko wie), Bar -
tosz Dzie woń ski (V LO w Kra ko -
wie) i Alek san der Cian cia ra
(opie kun, AGH w Kra ko wie).

„Udział w kon kur sie był dla
nas du żym prze ży ciem. By ła to
tak że moż li wość współ pra cy
z in ży nie ra mi zaj mu ją cy mi się
za awan so wa ną elek tro ni ką oraz
od wie dze nia ośrod ka Eu ro pej -
skiej Agen cji Ko smicz nej” – opo -
wia da PAP swo je prze ży cia Mi -
chał Gu mie la.

Jak tłu ma czy, więk szość
człon ków ze spo łu jest w kla sie
ma tu ral nej i wy bie ra się na stu -
dia zwią za ne z elek tro ni ką lub
in for ma ty ką, kon kurs był więc
bez po śred nio zwią za ny z za wo -
da mi, któ re pla nu ją w przy szło -
ści wy ko ny wać.

„Je stem pod wra że niem pra cy
i or ga ni za cji ze spo łu. Ucznio wie
zna leź li in for ma cję o kon kur sie
w po ło wie paź dzier ni ka ubie głe -
go ro ku. Sa mi przy go to wa li apli -

ka cję zgło sze nio wą oraz sa mo -
dziel nie wszyst ko skon stru owa li.
Zgło sze nie by ło do ko na ne do ka -
te go rii +Be gin ner+ (ang. po cząt -
ku ją cy), gdyż do tej po ry nie star -
to wa li śmy w te go ty pu kon kur -
sach. W trak cie za wo dów oka za -
ło się, że wy ko na na pra ca da le -
ko prze kra cza ła wy ma ga nia tej
ka te go rii” – tłu ma czy PAP dr inż.
Alek san der Cian cia ra z Wy dzia -
łu Geo lo gii, Geo fi zy ki i Ochro ny
Śro do wi ska Aka de mii Gór ni czo -
-Hut ni czej w Kra ko wie, któ ry
opie ko wał się gru pą li ce ali stów.

Cian cia ra do da je, że je go pod -
opiecz nych nie znie chę ci ło na -
wet nie po wo dze nie pierw szej
pró by star tu oraz pe cho we roz łą -
cze nie ka bli na chwi lę przed dru -
gim star tem, gdy ktoś za wa dził
no gą o prze wo dy. Ze spół bły ska -
wicz nie upo rał się z prze ciw no -
ścia mi lo su i start prze biegł da lej
bez za kłó ceń.

Wię cej in for ma cji na te mat
ze spo łu pol skich li ce ali stów
moż na zna leźć na in ter ne to wej

www.krak sat.pl. Eu ro pej ska wi -
try na kon kur su Can Sat ma z ko -
lei ad res www.can sat.eu.

Can Sat jest edu ka cyj nym
kon kur sem Eu ro pej skiej Agen cji
Ko smicz nej (ESA). Pierw sze za -
wo dy od by ły się w 1999 ro ku
w Sta nach Zjed no czo nych. Póź -
niej mia ły miej sce w in nych
miej scach na świe cie, a w ostat -
nich la tach w Eu ro pie. Kra je
człon kow skie Eu ro pej skiej
Agen cji Ko smicz nej pro wa dzą
kon kurs ja ko ini cja ty wę edu ka -
cyj ną dla szkół śred nich i uczel -
ni.

Te go rocz na edy cja 2013 Eu -
ro pe an Can Sat Com pe ti tion
obej mo wa ła osiem kra jów
człon kow skich ESA, w tym
Pol skę. W li sto pa dzie 2012 r.
wy bra no 15 ze spo łów, któ re
mo gły przy stą pić do ry wa li za -
cji. W grud niu od by ły się
warsz ta ty dla na uczy cie li,
a w dniach 10-13 kwiet nia b.
r. prze pro wa dzo no w Ho lan dii
za wo dy fi na ło we.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Polscy uczniowie wygrali
satelitarny konkurs ESA

FOT. STOCK. XCHNG 
/ STASYS EIDIEJUS – HTTP://WWW.ALAFOTO.COM

Pol scy stu den ci wśród zwy cięz ców Shell Eco – Ma ra thon

FOT. STOCK. XCHNG / BILLY ALEXANDER

FOT. STOCK. XCHNG / RORE_D



33-let ni pa cjent, któ re mu
prze szcze pio no twarz w Cen -
trum On ko lo gii w Gli wi cach,
ma szan sę na nor mal ne ży -
cie – bę dzie mógł jeść, od dy -
chać i wi dzieć, choć ma szy -
na do cię cia ka mie ni pra wie
am pu to wa ła mu twarz – za -
pew ni li w śro dę le ka rze, któ -
rzy prze pro wa dzi li za bieg. 

Był to pierw szy w Pol sce prze -
szczep twa rzy, a jed no cze śnie
pierw szy na świe cie, tzw. pil ny,
ze wska zań ży cio wych.

„Za kła da my, że pa cjent bę -
dzie jadł, od dy chał, wi dział. Osią -
gnię cie peł nej mo to ry ki i czu cia
twa rzy po win no po trwać 6-8
mie się cy” – po wie dział pod czas
śro do wej kon fe ren cji pra so wej
w Cen trum On ko lo gii w Gli wi -
cach szef ze spo łu prof. Adam
Ma cie jew ski.

Po cho dzą cy z oko lic Wro cła -

wia pan Grze gorz do znał 23
kwiet nia roz le głe go ura zu pod -
czas pra cy – ma szy na do cię cia
ka mie ni am pu to wa ła mu więk -
szą część twa rzy. Pró ba re plan -
ta cji za koń czy ła się nie po wo -
dze niem, przede wszyst kim dla -
te go, że ode rwa ny frag ment
twa rzy, któ ry po wy pad ku za -
wisł na sta lo wej bel ce, był
zmiaż dżo ny, a po za tym tra fił
do le ka rzy do pie ro po kil ku go -
dzi nach. Ope ra cja prze pro wa -
dzo na przez dr. Klau diu sza Łu -
cza ka w Uni wer sy tec kim Szpi -
ta lu Kli nicz nym we Wro cła wiu
ura to wa ła mu jed nak wzrok
i dol ną część twa rzy.

„Wie dzia łem, że w Gli wi cach
jest tak wspa nia ły ze spół i na -
wią za łem z nim kon takt. Pa -
cjent miał szczę ście, że ta cy lu -
dzie się zna leź li. Ta kie wy zwa nie
to ga lak ty ka dla wie lu ośrod -
ków” – po wie dział dr Łu czak.

Uby tek obej mo wał nie tyl ko
po wło ki twa rzy, ale rów nież

struk tu ry pod po ro we środ ko -
we go i dol ne go pię tra twa -
rzy – ko ści szczę ko we, łu ki
jarz mo we, pod nie bie nie. Dla -
te go ży cie pa cjen ta by ło za gro -
żo ne. „Tak roz le gły uraz, gdzie
od sło nię te są struk tu ry bli sko
pod sta wy czasz ki, kon tak tu ją -
ce się z mó zgo wiem – groź -
na by ła by ja ka kol wiek in fek -
cja, nie mó wiąc już o bra ku
moż li wo ści nor mal ne go funk -
cjo no wa nia, za bu rze niach od -
dy cha nia, moż li wo ści je dze nia.
To wszyst ko skła da się na ob -
raz, któ ry pro wa dzi nas w jed -
nym kie run ku” – mó wił prof.
Ma cie jew ski.

Po szu ki wa nia daw cy roz po -
czę to 2 ma ja. Oka zał się nim być
męż czy zna w po dob nym wie ku;
zo stał on też daw cą na rzą dów
dla in nych cho rych. Spe cja li ści
przy go to wa li ma skę w opar ciu
o od cisk twa rzy daw cy, któ rą za -

stą pio no je go tkan ki po po bra -
niu. Prof. Ma cie jew ski w pierw -
szych sło wach kon fe ren cji dzię -
ko wał je go ro dzi nie „za ogrom ną
wiel ko dusz ność, em pa tię, wia rę
i od wa gę”. Jed no cze śnie z udzia -
łem psy cho lo ga przy go to wy wa -
no bior cę do za bie gu, któ -
ry – choć nie zbęd ny – miał zna -
czą co zmie nić je go wy gląd. „Za -
rów no plan dzia ła nia, jak i ry zy -
ko i za gro że nia z te go wy ni ka ją -
ce zro zu miał, tak on i je go ro dzi -
na. Wy ra ził na to peł ną zgo dę,
na sta wie nie je go by ło wręcz en -
tu zja stycz ne” – za zna czył prof.
Ma cie jew ski.

Za pla no wa na wcze śniej dro -
bia zgo wo ope ra cja trwa ła pra -
wie 27 go dzin, wie le czyn no ści
trwa ło rów no cze śnie. Obec nie
stan pa na Grze go rza jest sta bil -
ny, w cią gu 10 dni być mo że za -
cznie sa mo dziel nie jeść.

„Jest na wła snym od de chu,

w kon tak cie, choć nie po ro zu -
mie wa się wer bal nie, ale ki wa -
jąc gło wą czy uści skiem dło ni.
Jest wy dol ny krą że nio wo i od de -
cho wo, współ pra cu je pod czas
re ha bi li ta cji. Stan jest po waż ny,
bo za bieg był gi gan tycz ny” – po -
wie dział kie row nik Za kła du Ane -
ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii
Cen trum On ko lo gii dr Krzysz tof
Olej nik.

Pa cjent prze by wa obec nie
w ste ryl nych wa run kach, gdzie
spe cjal ne urzą dze nia ca ły czas
oczysz cza ją po wie trze i gdzie
wcho dzi tyl ko per so nel, któ ry
mu si się nim opie ko wać. Aby
umoż li wić prze szczep, trze ba by -
ło wpro wa dzić go w stan cał ko -
wi te go pa ra li żu ukła du od por no -
ścio we go, po nie waż twarz,
a zwłasz cza jej skó ra, wy jąt ko wo
sil nie po bu dza układ od por no -
ścio wy do re ak cji od rzu ca nia
prze szcze pu.

„Je go ko mór ki od por no ścio -
we nie są w sta nie w tej chwi li re -
ago wać na żad ne bodź ce, to jest
wa ru nek, że by do wsz cze pu mo -
gło dojść, ale to czy ni go po dat -
nym na wszel kie in fek cje bak te -
ryj ne, wi ru so we, grzy bi cze. To
jest w tej chwi li głów ne za gro że -
nie. Ono bę dzie trwa ło, bo nie
mo że my się z te go sta nu pa ra li -
żu zbyt szyb ko wy co fać, że by nie
uak tyw nić re ak cji od rzu ca nia
prze szcze pu. To nie wąt pli we bę -
dzie stwa rza ło za gro że nie przez
naj bliż sze ty go dnie, a na wet
mie sią ce” – wy ja śnił kie row nik
Kli ni ki Trans plan ta cji Szpi ku
i On ko he ma to lo gii Cen trum On -
ko lo gii w Gli wi cach prof. Se ba -
stian Gie bel. Do dał, że za gro że -
nie od rzu tem ma le je z każ dym
dniem, ale pa cjent bę dzie mu -
siał ca ły czas przyj mo wać za po -
bie ga ją ce mu le ki.

„Nasz cel był ta ki, że by cho ry
mógł nor mal nie funk cjo no wać,
wró cić do spo łe czeń stwa w tak
du żym za kre sie, jak to tyl ko
moż li we. (…) Nie czu je my się cu -
do twór ca mi, po pro stu wy ko ny -
wa li śmy swo ją pra cę” – po wie -
dział prof. Adam Ma cie jew ski.

Przy znał jed nak, że bez
wcze śniej szych wie lo let nich
przy go to wań ta ki za bieg nie
był by moż li wy lub był by ska za -
ny na po raż kę. Ze spół, któ ry go
prze pro wa dził, był bu do wa ny
od 3 lat. „Wie lo krot nie ćwi czy -
li śmy róż ne wa rian ty tych prze -
szcze pów na zwło kach. Nie da
się wy ko nać tak roz le głe go,
skom pli ko wa ne go, trój wy mia -
ro we go prze szcze pu bez licz -
nych prób. To rów nież ogrom -
na pra ca lo gi stycz na. Spo ty ka -
li śmy się jed nak z życz li wo ścią
i po mo cą na każ dym kro -
ku” – pod kre ślił chi rurg.
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Lekarze: pacjent po przeszczepie
twarzy ma szansę na normalne życie

FOT. STOCK. XCHNG / GRISZKA NIEWIADOMSKI

FOT. STOCK. XCHNG 
/ NORDWEST-KRANKENHAUS SANDERBUSCH

Brod nic cy po li cjan ci za trzy -
ma li 47-let nie go męż czy znę,
któ ry po sia dał przy so bie
środ ki odu rza ją ce. Za po sia -
da nie nar ko ty ku, gro zi mu
ka ra do 3 lat po zba wie nia
wol no ści.

Po li cjan ci pio nu kry mi nal -
ne go za in te re so wa li się
47–let nim Wie sła wem J. Skąd
to za in te re so wa nie? Męż czy -
zna był po dej rza ny o po sia da -

nie środ ków odu rza ją cych.
Po uzy ska niu tej in for ma cji
funk cjo na riu sze szyb ko od na -
leź li męż czy znę na jed nej
z ulic mia sta. W cza sie le gi ty -
mo wa nia męż czy zna za cho wy -
wał się bar dzo ner wo wo. Ta kie
za cho wa nie utwier dzi ło po li -
cjan tów, że tra fi li w dzie siąt kę.

– Po li cjan ci prze szu ka li
odzież 47-lat ka i w kie sze ni
spodni zna leź li pięć wo recz ków
stru no wych z za war to ścią bia -
łe go prosz ku – in for mu je

Agniesz ka Łu ka szew ska
z brod nic kiej po li cji. – Po prze -
pro wa dze niu ba dań nar ko te -
ste rem oka za ło się, że jest to
am fe ta mi na o łącz nej wa dze
6,08 gra ma.

Mi ło śnik bia łe go prosz ku
tra fił do po li cyj nej ce li i usły -
szał za rzut po sia da nia środ -
ków odu rza ją cych, za co gro zi
mu ka ra na wet trzech lat wię -
zie nia.

(EVER)

ŹRÓ DŁO: EXTRA BROD NI CA

Wpadł mi ło śnik bia łe go prosz ku

Amfetaminę miał w kieszeni

FOT. STOCK.XCHNG / MIGUEL SAAVEDRA -
HTTP://WWW.RGBSTOCK.COM/POPULARGALLERY/SAAVEM
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Z wie lu ba dań wy ni ka, że co -
raz czę ściej ko rzy sta my z In -
ter ne tu ja ko na sze go „le ka -
rza pierw sze go kon tak tu”.
Jed nak spe cja li ści pod kre -
śla ją, że in for ma cje me dycz -
ne w sie ci są czę sto nie -
spraw dzo ne lub ma ją cha -
rak ter ko mer cyj ny i na le ży je
trak to wać z du żą ostroż no -
ścią. 

Pod czas kra kow skie go spo -
tka nia le ka rzy po lo nij nych oraz
kra jo wych spe cja li stów
dys ku to wa no m. in. o wia -
ry god no ści i uży tecz no ści
in for ma cji in ter ne to wych
z dzie dzi ny me dycz nej.
Głos za bra li le ka rze oraz
in ni przed sta wi cie le bran -
ży me dycz nej, w tym oso -
by pro wa dzą ce por ta le
o tej te ma ty ce.

Jak za zna czył dr An -
drzej Ka je ta no wicz z ka -
na dyj skie go Dal ho usie
Uni ver si ty, w kra jach roz -
wi nię tych po nad po ło wa
pa cjen tów trak tu je In ter -
net ja ko źró dło in for ma cji
me dycz nych. Pro ble mem
jest to, że wie le stron in ter -
ne to wych, na wet te któ re
wy szu ki war ka Go ogle wy -
rzu ca ja ko pierw sze, po -
da je nie rze tel ne lub nie -
ści słe da ne.

Zda niem Ka je ta no wi -
cza, wy ni ka to czę sto z te -
go, że są to por ta le fi nan -
so wa ne przez fir my far -

ma ceu tycz ne, któ re chcą przede
wszyst kim sprze dać swo je spe -
cy fi ki.

Pre le gent z Ka na dy po dał ja -
ko przy kład, że na wet w przy pad -
ku tak zwy kłej do le gli wo ści, jak
„go rącz ka u dzie ci”, tyl ko 3 z 22
stron www, zna le zio nych za po -
śred nic twem wy szu ki war ki Go -
ogle, za wie ra ły ści słe in for ma -
cje.

Mi mo to Ka je ta no wicz po le cił
ko rzy sta nie ze stron in ter ne to -
wych, jed nak pod wa run kiem
za cho wa nia od po wied nich środ -
ków ostroż no ści.

„Uczu lam na stro ny, któ re są
spon so ro wa ne. Le piej, że by pa -
cjen ci ko rzy sta li z in for ma cji rzą -
do wych lub pro wa dzo nych przez
to wa rzy stwa me dycz ne” – ra dził.

Z ko lei dr Ja ro sław Ko sia ty
z por ta lu „Esku lap” uzu peł nił, że
stro na pol skie go mi ni ster stwa
zdro wia za wie ra wie le uży tecz -
nych dla pa cjen tów in for ma cji,
jak np. ba zę in te rak cji mię dzy
róż ny mi le ka mi.

W ostat nich la tach co raz po -
pu lar niej sze sta ją się in ter ne to -
we ran kin gi le ka rzy, zwłasz cza
w ta kich kra jach jak USA, gdzie

ich pro wa dze nie sta ło się do cho -
do wym biz ne sem. Jak mó wił
na kra kow skiej se sji dr Ma rek
Stob nic ki z Chi ca go, ist nie ją róż -
ne ro dza je ran kin gów: część
z nich jest opar ta na oce nie dy -
plo mów i kwa li fi ka cji le ka rza, in -
ne – głów nie na opi niach pa -
cjen tów.

We dług Stob nic kie go, pro ble -
my z ran kin ga mi dru gie go ty pu
wy ni ka ją przede wszyst kim z te -
go, że oce ny pa cjen tów są
na ogół ano ni mo we – a to ob ni -
ża ich wia ry god ność.

Po dru gie – sza cun ki mó wią,
że mniej niż 5 proc. pa cjen -
tów za miesz cza swo je opi nie
w In ter ne cie, a za tem ra tin gi
te – zda niem uczest ni ka se -
sji z Chi ca go – trud no uznać
za spe cjal nie re pre zen ta tyw -
ne. We dług Stob nic kie go, mi -
mo roz wo ju tech ni ki na ogół
bar dziej mia ro daj ną oce ną
le ka rzy niż ran kin gi in ter ne -
to we po zo sta ją opi nie pa -
cjen tów prze ka zy wa ne tra dy -
cyj ną „pocz tą pan to flo wą”.

Pod czas se sji na Wy dzia le
Le kar skim Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go Col le gium Me -
di cum pod kre śla no tak że, że
In ter net ma po zy tyw ną ro lę,
gdyż po pra wia do stęp Po la -
ków do opie ki zdro wot nej.
Nie któ re por ta le, jak np.
„Zna ny le karz” pro po nu ją już
in ter ne to we uma wia nie się
na wi zy ty le kar skie. Ten sys -
tem, już roz po wszech nio ny
w pol skim pry wat nym sek to -
rze me dycz nym, jest uła twie -
niem dla pa cjen tów, uwal nia -

jąc ich od uciąż li wej czę sto re je -
stra cji te le fo nicz nej.

Jak po in for mo wał Piotr Zie -
wiec, me na dżer z por ta lu „Zna ny
le karz”, tę stro nę od wie dza 2
mln pa cjen tów mie sięcz nie,
a w jej ba zie znaj du je się po -
nad 120 tys. pro fi li le ka rzy.

Se sja na te mat in ter ne tu mia -
ła miej sce pod czas VIII Kon gre -

su Po lo nii Me dycz nej - Świa to wy
Kon gres Le ka rzy Pol skich, któ ry
za koń czył się w Kra ko wie. Pa tro -
nem ho no ro wym kon fe ren cji był
pre zy dent RP, Bro ni sław Ko mo -
row ski.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Co mie sięcz na sa mo kon tro la
zna mion i zmian na skó rze
po zwa la wcze śnie wy kryć
czer nia ka, w sta dium, gdy
jest on jesz cze w peł ni wy le -
czal ny – przy po mi na ją le ka -
rze. Dzię ki te mu, moż -
na unik nąć zgo nu z po wo du
te go naj groź niej sze go no wo -
two ru skó ry – za zna cza ją. 

Eks per ci mó wi li o tym
w czwar tek na kon fe ren cji pra -
so wej, na któ rej za po wie dzia no
ob cho dy Ty go dnia Świa do mo ści
Czer nia ka. W tym ro ku prze bie -
ga ją one w dniach 24-30 ma ja
pod ha słem „Zna mię! Znam
je?”.

„Wbrew po wszech nej opi nii
czer niak wca le nie jest naj gor -
szym no wo two rem. Gdy by śmy
wy kry wa li sa me wcze sne czer -
nia ki to 96 proc. cho rych by ło by

wy le czo nych” – po wie dział prof.
Piotr Rut kow ski, kie row nik Kli ni -
ki No wo two rów Tka nek Mięk -
kich, Ko ści i Czer nia ków w Cen -
trum On ko lo gii -In sty tu cie w War -
sza wie.

We dług nie go nie ma no wo -
two ru, któ ry był by ła twiej szy niż
czer niak do roz po zna nia – ze
wzglę du na lo ka li za cję na skó -
rze. Nie ma też dru gie go no wo -
two ru zło śli we go, któ ry by ły by
tak pro sty w le cze niu, pod wa -
run kiem, że jest wy kry ty we
wcze snym sta dium, gdy ma
do 1 mm gru bo ści. „Wy star czy
wów czas w miej sco wym znie -
czu le niu wy ciąć zmia nę z mar gi -
ne sem oko licz nych tka -
nek” – wy ja śnił prof. Rut kow ski.
Jed nak, gdy gru bość zmia ny
prze kro czy 1 mm ro ko wa nie dla
pa cjen tów się zmie nia – do dał.

„W USA i Niem czech z czer nia -
ka wy le czo nych zo sta je w peł ni

90 proc. cho rych, dla te go że jest
on tam wy kry wa ny we wcze -
snych sta diach. W Pol sce z czer -
nia ka uda je się wy le czyć je dy nie
ok. dwie trze cie pa cjen tów (spo -
śród trzech ty się cy co ro ku dia -
gno zo wa nych – PAP). U jed nej
trze ciej cho ro ba jest wy kry wa -
na w za awan so wa nym sta -
dium” – po wie dział prof. Rut -
kow ski. Do dał, że śred nia gru -
bość czer nia ków wy kry wa nych
w na szym kra ju wy no si 2 mm,
pod czas gdy w Niem czech – 0,8
mm.

Wy ni ki naj now szych ba dań
przed sta wio nych przez spe cja li -
stę wska zu ją, że po nad 9 mln
Po la ków nie spie szy ło by się
do le ka rza lub w ogó le nie przej -
mo wa ło pro ble mem, gdy by
na skó rze za ob ser wo wa li zmia -
nę świad czą cą o roz wo ju czer -
nia ka. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

FOT. STOCK. XCHNG / KURHAN

FOT. STOCK. XCHNG / JAYLOPEZ

Eksperci: badanie znamion na skórze może uratować życie

FOT. STOCK. XCHNG / FRECKLEFEM

Dr Google, czyli ile są warte
informacje medyczne w Internecie
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Do re gu lar ne go oglą da nia
zmian na skó rze przy zna ła się
tyl ko po ło wa ba da nych. Aż 84
proc. Po la ków ni gdy nie by ło
u le ka rza, by spraw dzić czy po -
dej rza nie wy glą da ją ce zna mię,
pie przyk bądź na rośl.

Wzro sła na to miast wie dza
na te mat sa me go czer nia ka
i pod sta wo wych czyn ni ków je go
ry zy ka (jak prze by wa nie na słoń -
cu bez za bez pie cze nia, ko rzy sta -
nie z so la rium i pre dys po zy cje
ge ne tycz ne). Aż 76 proc. ba da -
nych za de kla ro wa ło, że wie co to
jest czer niak, pod czas gdy
w 2011 r. od se tek ten wy niósł
65 proc.

„Ozna cza to, że zwięk sze nie
się świa do mo ści Po la ków na te -
mat te go no wo two ru nie prze -
kła da się na zmia nę za cho wań
i na wzrost sa mo kon tro li” – oce -
nił prof. Rut kow ski.

Pod kre ślił, że szcze gól nie nie -
po ko ją ce jest to, iż na zna mio -
na w ogó le nie zwra ca uwa gi 65
proc. pa nów. Tym cza sem, licz ba
zgo nów z po wo du czer nia ka
wśród męż czyzn cią gle ro śnie
w na szym kra ju.

Dr Mo ni ka Sło wiń ska z Kli ni ki
Der ma to lo gii Cen tral ne go Szpi -
ta la Kli nicz ne go MSW w War sza -
wie po wie dzia ła, że raz w mie -
sią cu po win no się oglą dać skó rę
i spraw dzać, czy zna mio na się
nie zmie nia ją i czy nie po ja wi ły
się no we, któ re bu dzą na sze

wąt pli wo ści. Za zna czy ła, że czer -
niak mo że się roz wi nąć u oso by,
któ ra nie po sia da zna mion.

W roz po zna niu czer nia ka
po ma ga ją kry te ria, któ re dla
uła twie nia ozna czo no li te ra mi
al fa be tu – ABC DE. We dług dr
Sło wiń skiej po win ni śmy zwra -
cać na szą uwa gę na to czy
zmia na jest asy me trycz na (A),
ma brze gi po szar pa ne (B),
o nie rów nym ob ry sie, czer wo -
ny lub czar ny (C) nie jed no li ty
ko lor (choć mo że być też ró żo -
wa, brą zo wy, sza ra, gra na to wa
lub wie lo barw na), ma du ży roz -
miar o śred ni cy 6 mm i wię cej
(D) oraz ewo lu uje, czy li zmie -
nia się (E).

„Wte dy na le ży iść do le ka -
rza – naj le piej der ma to lo ga lub
chi rur ga on ko lo ga – któ ry obej -
rzy zmia nę z uży ciem der ma to -
sko pu i oce ni czy trze ba ją wy -
ciąć” – po wie dzia ła spe cja list ka.
Do le ka rzy tych spe cjal no ści
obec nie nie po trzeb ne jest skie -
ro wa nie.

Jak po wie dział PAP prof. Rut -
kow ski, przed wi zy tą u der ma to -
lo ga war to za py tać czy dys po nu -
je on der ma to sko pem, bo w Pol -
sce ma go ok. po ło wa le ka rzy tej
spe cjal no ści. Ba da nie jest pro -
ste, nie in wa zyj ne i w za leż no ści
od licz by zna mion – trwa od kil -
ku do 15 mi nut.

Eks per ci pod kre śla li, że każ dy
do ro sły czło wiek po wi nien raz
na rok zgło sić się ze zna mio na -
mi do spe cja li sty, w przy pad ku

dzie ci pierw sza kon tro l na wi zy ta
mo że się od być w okre sie doj rze -
wa nia (je śli wcze śniej nie ma
nie po ko ją cych zmian) i gdy le -
karz nic nie stwier dzi mo że być
po wta rza na raz na dwa la ta.

„Za cho ro wać na czer nia ka
mo że każ dy, ale mo że my wy -
róż nić gru pę wy so kie go ry zy -
ka” – po wie dzia ła dr Sło wiń -
ska. Są to oso by o ja snej kar -
na cji, z ja sny mi wło sa mi
(blond, ru de, ja sno brą zo we),
ja sny mi ocza mi (nie bie skie,
sza re, ja sno zie lo ne), z pie go -
wa te oraz oso by z licz ny mi
zmia na mi barw ni ko wy mi.

Aby zmniej szyć ry zy ko za cho -
ro wa nia na czer nia ka na le -

ży – oprócz re gu lar ne go oglą da -
nia skó ry – uni kać nad mier ne go
słoń ca, chro nić się przed sil nym
pro mie nio wa niem UV przy po -
mo cy ko sme ty ków z fil tra mi, na -
kryć gło wy i oku la rów prze ciw -
sło necz nych, nie ko rzy stać z so -
la rium.

Wię cej na te mat czer nia ka
i spo so bów za po bie ga nia mu
moż na się prze czy tać stro nie
Aka de mii Czer nia ka, któ ra jest
or ga ni za to rem Ty go dnia Świa -
do mo ści Czer nia ka (www. aka -
de mia czer nia ka. pl) 

(PAP)
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Eksperci: badanie znamion na skórze może uratować życie
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Wy ko na nie pro fi lo wa nia ge -
ne tycz ne go pa cjen tów cho -
rych na ra ka jesz cze
przed roz po czę ciem te ra pii
zwięk sza sku tecz ność le cze -
nia i po pra wia ich ro ko wa -
nia – po wie dział dzien ni ka -
rzo wi PAP prof. Jan Lu biń ski,
ge ne tyk ze Szcze ci na. 

Spe cja li sta po wo łu je się wy ni -
ki za sto so wa nia no wej, jesz cze
eks pe ry men tal nej stra te gii le -
cze nia u ko biet z ra kiem pier si,
któ re są no si ciel ka mi mu ta cji
ge nu BRCA1, tej sa mej, któ ra
wy stę pu je u An ge li ny Jo lie.

Ko bie ty z ge nem BRCA1 wy -
ka zu ją pię cio krot nie więk sze ry -
zy ko ra ka pier si. Z te go po wo du
ame ry kań ska ak tor ka pod da ła
się pre wen cyj nej ope ra cji am pu -
ta cji obu pier si. Ko bie ty, któ re te -
go nie zro bi ły i za cho ro wa ły
na ra ka pier si, moż na jed nak
sku tecz niej le czyć na wet wte dy,
gdy guz jest już za awan so wa ny.

Trze ba jed nak wy kryć tę mu ta -
cję, a po tem za sto so wać od po -
wied nie le ki jesz cze przed ope ra -
cją usu nię cia gu za.

Prof. Lu biń ski, szef Mię dzy na -
ro do we go Cen trum No wo two -

rów Dzie dzicz nych Po mor skiej
Aka de mii Me dycz nej w Szcze ci -
nie, wy ja śnia, że no wa stra te gia
le cze nia od po nad 5 lat te sto wa -
na jest na gru pie 93 Po lek z mu -
ta cją BRCA1.

W 2006 r. 72 pa cjent kom
z gu za mi o roz mia rach po -
nad 2 cm i moc no już za awan -
so wa ną cho ro bą w trze cim
sta dium roz wo ju, za pro po no -
wa no, by naj pierw pod da ły się

che mio te ra pii z wy ko rzy sta -
niem ci spla ty ny, cy to sta ty ku
po wszech nie sto so wa ne go
w le cze niu wie lu no wo two rów
zło śli wych. Do pie ro po tem
skie ro wa no je na ope ra cję.

„Efek ty ta kie go sche ma tu
le cze nia są zdu mie wa ją ce.
U 58 ko biet uzy ska no cał ko -
wi te re mi sje gu za, a po zo sta -
łych by ły one przy naj mniej
czę ścio we” – za pew nia spe -
cja li sta. Tyl ko jed na pa cjent -
ka z tej gru py – otrzy mu ją cej
lek przed ope ra cją – zmar ła.
U po zo sta łych 21 ko biet,
u któ rych od ra zu prze pro wa -
dzo no za bieg i nie był on po -
prze dzo ny che mio te ra pią z za -
sto so wa niem ci spla ty ny, wy ni -
ki le cze nia by ły aż trzy krot nie
gor sze.

We dług prof. Lu biń skie go ba -
da nia te, któ rych wy ni ki wkrót ce
zo sta ną opu bli ko wa ne na ła -
mach „Jo ur nal of Cli ni cal On co -
lo gy”, po twier dza ją jak waż ną ro -
lę od gry wa pro fi lo wa nie ge ne -
tycz ne pa cjen tów przed roz po -
czę ciem te ra pii. Mo że ono za de -
cy do wać o wy bo rze stra te gii le -
cze nia, a tak że okre ślić, ja kie są
ro ko wa nia cho re go.

‹ ‹ ‹

Ekspert: profilowanie genetyczne
poprawia skuteczność leczenia raka

FOT. STOCK. XCHNG / FLAVIO TAKEMOTO
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Ple śnie osa dza ją ce się na je -
dze niu mo gą po wo do wać bó -
le brzu cha, aler gie po kar mo -
we, a w skraj nych przy pad -
kach do pro wa dzić do śmier -
ci. Spe cy ficz ny za pach
i smak ple śni jest na szym
we wnętrz nym sy gna łem
ostrze gaw czym. Pod po wia da
nam, że w po bli żu znaj du je
się coś, co mo że być przy czy -
ną scho rze nia. 

„Nie wol no pa ni ko wać. Ple -
śnie są do oko ła nas i nie ustan -
nie krą żą w po wie trzu. Wdy cha -
my je z każ dym wy ko ny wa nym
od de chem. Po win ni śmy mieć
jed nak świa do mość, że te ple -
śnie, któ re wy stę pu ją na pro duk -
tach spo żyw czych są or ga ni zma -
mi szko dli wy mi” – po wie dzia ła
PAP Mag da le na Owcza rek z Za -
kła du My ko lo gii In sty tu tu Bo ta -
ni ki im. W. Sza fe ra w Kra ko wie.

Ple śnie zje dzo ne z po ży wie -
niem mo gą skut ko wać bó la mi

brzu cha, ale też do pro wa dzić
do po waż nych aler gii po kar mo -
wych, utra ty przy tom no ści, świa -
do mo ści, a na wet w skraj nych
przy pad kach do śmier ci.

Dla cze go pleśń tak szyb ko
ata ku je wa rzy wa, owo ce czy
chleb? „Ple śnie uwiel bia ją wa -
run ki, ja kie stwa rza im żyw ność,
bo ma ją tam wszyst kie po trzeb -
ne do ży cia sub stan cje m. in.
biał ka, cu kry. Je że li po je dyn cza
ko mór ka ple śni tra fi na ta kie
śro do wi sko, to ma opty mal ne

wa run ki do roz wo ju
i ko lo ni za cja za cho dzi
bar dzo szyb ko” – wy ja -
śni ła roz mów czy ni PAP.

Naj czę ściej wy dzie la -
ne przez ple śnie sub -
stan cje szko dli we to
my ko tok sy ny. Wy dzie -
la jąc szko dli we sub -
stan cje bro nią się
przed kon ku ren cją ze
stro ny in nych ga tun ków
lub bak te rii i bro nią
swo je go te ry to rium. „To
jest ich na tu ral ne me to -
da za dba nia o to, aby
ża den in ny ga tu nek nie
prze go nił ich z miej sca
za miesz ka nia” – po -
wie dzia ła Mag da le -
na Owcza rek.

„Jed nak nie któ re
z grzy bów, któ re mo gą
po ja wić się w każ dej
kuch ni pro du ku ją nie -
sa mo wi cie tok sycz ne
sub stan cje, jak np. afla -
tok sy ny. To one są
głów ną przy czy ną sil -
nych za truć po kar mo -
wych, a na wet zgo -
nów” – do da ła.

Głów nie wy dzie la ją
je grzy by z ro dza ju
Asper gil lus fla vus, któ -
re moż na zna leźć
przede wszyst kim
na pro duk tach po cho -
dze nia zbo żo we go,
głów nie na chle bie.
Pleśń wy dzie la ją ce te -
go ro dza ju tok sy ny cha -
rak te ry zu je się bar dzo
cie płą, żół tą bar wą.

Jed nak nie waż ne, ja ki ko lor
bę dzie mia ła pleśń, bo każ dy
pod ple śnia ły pro dukt po win ni -
śmy na tych miast wy rzu cić. Jak
pod kre śli ła Owcza rek, to, co jest
dla nas naj bar dziej nie bez piecz -
ne, to nie świa do mość, że po -
karm już jest za in fe ko wa ny.

„Kie dy wi dzi my me szek
na po wierzch ni po mi do ra, to
jest już wte dy ca ły prze ro śnię ty
ple śnią co naj mniej na głę bo -
kość kil ku mi li me trów. W przy -
pad ku mięk kich pro duk tów np.
jo gur tów to mo że być na wet ca -
ła po wierzch nia” – za zna czy ła
ba dacz ka. Ple śni na wierzch -
niej war stwie jo gu czy dże mu
nie wy star czy ze skro bać ły żecz -
ką. Ca łe opa ko wa nie nie na da -
je się już do użyt ku, bo naj -
praw do po dob niej jest już prze -
ro śnię te ple śnią.

Każ de mu jed nak zda rzy ło się
pew nie ugryźć sple śnia łą krom -
kę chle ba czy ka wa łek po mi do -
ra i po czuć dziw ny smak. Skąd
bie rze się cha rak te ry stycz ny po -
smak ple śni? „To wy nik przy sto -
so wa nia ewo lu cyj ne go czło wie -

ka. Re agu je my na za pach ple -
śni, bo to nasz we wnętrz ny sy -
gnał ostrze gaw czy, któ ry mó wi
nam, że gdzieś w po bli żu znaj du -
je coś, co mo że być przy czy ną ja -
kie goś scho rze nia, czy za tru cia
po kar mo we go” – wy ja śni ła roz -
mów czy ni PAP. 

Przed ple śnią nie ochro ni my
się cał ko wi cie, jed nak – jak tłu -
ma czy ła Owcza rek – mo że my
zmi ni ma li zo wać ry zy ko wy stą -
pie nia jej na je dze niu. „Po kar -
mów po win ni śmy do ty kać tyl ko
czy sty mi rę ka mi, nie wy kła dać
je dze nia bez po śred nio na stół,
bo po wie trze jest peł ne opa da -
ją cych za rod ni ków grzy bów. Je -
śli nie prze trze my so bie wcze -
śniej bla tu i od ra zu po ło ży my
na nim chleb, to ist nie je bar dzo
du że praw do po do bień stwo, że
od kła da jąc go na miej sce zgar -
nie my za rod ni ki ze sto łu. Pro -
duk ty, któ re przy no si my ze skle -
pu po win ny tra fiać do lo dów ki
jak naj szyb ciej” – po wie dzia ła
Owcza rek.

Znacz nie go rzej, je śli w za -
wil go co nym miesz ka niu

pleśń za gnieź dzi się na ścia -
nach, pod wy kła dzi na mi czy
w po miesz cze niach sła bo
wie trzo nych. „Dłu go trwa ła
eks po zy cja na ta kie grzy by
oraz sub stan cje, któ re wy -
dzie la ją, mo że do pro wa dzić
do uczu leń, per ma nent ne go
zmę cze nia, aler gii, a na dłuż -
szą me tę mo że mieć dzia ła -
nie ra ko twór cze” – po wie -
dzia ła Owcza rek.

Jed nak grzy by i ple śnie nie po -
win ny ko ja rzyć nam się wy łącz -
nie źle. „Dzię ki grzy bom ro zu -
mia nym ja ko ple śnie, np. pe ni -
cy li nie, uzy sku je my nie zbęd ne
dla ży cia i zdro wia czło wie ka le -
ki. Wła śnie pe ni cy li na by ła
pierw szym od kry tym i scha rak -
te ry zo wa nym an ty bio ty -
kiem” – za zna czy ła.

Za ję cia po świę co ne ple śniom
spo żyw czym Mag da le na Owcza -
rek pro wa dzi ła pod czas XIII Fe -
sti wa lu Na uki w Kra ko wie.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Smak pleśni to nasz wewnętrzny sygnał
ostrzegawczy/XIII Festiwal Nauki w Krakowie

‹ ‹ ‹

Przy kła dem są męż czyź ni bę -
dą cy no si cie lem ge nu BRCA2.
Mu ta cja ta u ko biet zwięk sza ry -
zy ko ra ka pier si (po dob nie jak
BRCA1), na to miast u męż czyzn
cho rych na ra ka pro sta ty po gar -
sza ro ko wa nia.

Ba da nia na ten te mat, tym ra -
zem prze pro wa dzo ne przez bry -

tyj skich spe cja li stów, pu bli ku je
naj now sze wy da nie „Jo ur nal of
Cli ni cal On co lo gy”.

Prof. Ros Eeles wraz ze swy mi
współ pra cow ni ka mi z In sti tu te
of Can cer Re se arch w Lon don
prze ko nu je, że wy kry cie u pa -
cjen ta z ra kiem pro sta ty mu ta cji
BRCA2 po win no skła niać
do wcze śniej sze go pod ję cia
agre syw ne go le cze nia (ope ra cji

i ra dio te ra pii) na wet wte dy, gdy
cho ro ba jest jesz cze w po cząt ko -
wym sta dium. U tych pa cjen tów
no wo twór mo że bo wiem prze -
bie gać bar dziej agre syw nie, co
zmniej sza szan se prze ży cia.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

ZBI GNIEW WOJ TA SIŃ SKI

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Ekspert: profilowanie genetyczne
poprawia skuteczność leczenia raka
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Za bu rze nia czyn no ści tar czy -
cy pod czas cią ży mo gą gro zić
m. in. po ro nie niem i pro ble -
ma mi zdro wot ny mi u mat ki
oraz jej dziec ka – przy po mi -
na ją eks per ci. Dla te go pa nie
pla nu ją ce cią żę i cię żar ne
po win ny za ży wać od po wied -
nie daw ki jo du, a tak że
spraw dzić czyn ność tar czy cy. 

Su ple men ta cja jo dem jest też
za le ca na ma mom kar mią cym
pier sią, pod kre śla li en do kry no -
lo dzy i gi ne ko lo dzy na wtor ko wej
kon fe ren cji pra so wej w War sza -
wie.

Za in au gu ro wa no na niej ob -
cho dy Ty go dnia Wal ki z Cho ro -
ba mi Tar czy cy, któ ry bę dzie
trwał od 25 do 31 ma ja. W tym
ro ku te mat prze wod ni tej kam -
pa nii brzmi: „Cho ro by tar czy cy
a płod ność, cią ża i roz wój dziec -
ka”.

Jak pod kre ślił prof. An drzej
Mi le wicz z Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go we Wro cła wiu, upo śle dzo -
na czyn ność tar czy cy – za rów no
nie do czyn ność, jak i nad czyn -
ność – ne ga tyw nie wpły wa
na płod ność ko biet oraz męż -
czyzn. Jest to istot ny czyn nik,
któ ry mo że utrud niać zaj ście

w cią żę ko bie cie i do cze ka nie
się po tom stwa przez pa rę.

Prof. Ro mu ald Dęb ski, kie -
row nik Kli ni ki Po łoż nic twa i Gi -
ne ko lo gii Szpi ta la Bie lań skie go
w War sza wie do dał, że pra wi dło -
wa czyn ność gru czo łu tar czo we -
go wa run ku je pra wi dło wy prze -
bieg cią ży, po ro du oraz zdro wie
i roz wój no wo rod ka.

Wśród kon se kwen cji nie le czo -
nych za bu rzeń czyn no ści tar czy -
cy u cię żar nej gi ne ko log wy mie -
nił nie wy dol ność ser ca i nad ci -
śnie nie tęt ni cze mat ki, po ro nie -
nie, przed wcze sny po ród oraz
wyż szą śmier tel ność oko ło po ro -
do wą no wo rod ków. Nad czyn -
ność tar czy cy aż dzie wię cio krot -
nie zwięk sza ry zy ko zbyt ni skiej
ma sy cia ła u no wo rod ka, któ re
wią że się z wyż szym ry zy kiem
za bu rzeń me ta bo licz nych, np.
cu krzy cy, w przy szło ści. Nie le czo -
na nie do czyn ność gru czo łu tar -
czo we go gro zi opóź nie niem roz -
wo ju we wnątrz ma cicz ne go
dziec ka – gdy nie do czyn ność
tar czy cy jest jaw na do ty czy ono
co pią te go dziec ka.

„Dzie ci ko biet nie le czo nych
z po wo du nie do czyn no ści tar czy -
cy w cią ży czę ściej wy ka zu ją też
opóź nie nie roz wo ju in te lek tu al -
ne go, ma ją więk sze pro ble my
z ucze niem się, mo wą, czy ta -

niem, roz wo jem mo to rycz nym.
Czte ro krot nie czę ściej ma ją ni -
ski ilo raz in te li gen cji, tj. po ni żej
85” – wy mie niał spe cja li sta.

Prof. Mał go rza ta Kar bow nik -
-Le wiń ska z Za kła du En do kry no -
lo gii On ko lo gicz nej Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w Ło dzi pod kre śli -
ła, że już nie znacz na nie do czyn -
ność tar czy cy u ma my nie ko -
rzyst nie wpły wa na roz wój funk -
cji po znaw czych, in te lek tu al nych
i mo to rycz nych u dziec ka.

„Dla te go każ da po stać nie do -
czyn no ści tar czy cy w cią ży wy -
ma ga bez względ nie le cze -
nia” – za zna czy ła spe cja list ka.
Po dob nie jest w przy pad ku nad -
czyn no ści te go gru czo łu.

En do kry no log zwró ci ła uwa -
gę, że roz po zna nie u cię żar nej
nad czyn no ści lub nie do czyn no -
ści tar czy cy na pod sta wie ob ja -
wów mo że być trud ne, gdyż
w cią ży do cho dzi do fi zjo lo gicz -
ne go pod wyż sze nia me ta bo li -
zmu.

Eks per ci pod kre śla li, że zgod -
nie z za le ca nia mi mię dzy na ro -
do wy mi i pol ski mi w pierw szych
ty go dniach cią ży, naj le piej tuż
po jej po twier dze niu po win no się
ozna czyć po ziom dwóch wskaź -
ni ków: ty re otro pi ny (TSH) – hor -
mo nu przy sad ki mó zgo wej, któ -
ry po bu dza syn te zę hor mo nów

tar czy cy oraz prze ciw ciał
an ty -ty re ope rok sy da zo we
(an ty -TPO), któ re świad czą
o pro ce sie au to im mu no lo -
gicz nym wo bec gru czo łu
tar czo we go.

Wy so ki po ziom tych
prze ciw ciał stwier dza się
w cho ro bie Ha shi mo to, któ -
ra – we dług prof. Kar bow -
nik -Le wiń skiej – jest naj -
częst szą przy czy ną nie do -
czyn no ści tar czy cy u cię żar -
nych oraz w cho ro bie Gra -
ve sa i Ba se do va, bę dą cej
głów ną przy czy ną nad czyn -
no ści gru czo łu tar czo we go
w cią ży.

„W więk szo ści przy pad -
ków to wy star czy, ale je że li
pa cjent ka jest bar dzo ob -
cią żo na wy wia dem ro dzin -
nym, np. cho ro ba mi au to -
im mu no lo gicz ny mi w ro dzi -
nie to re ko men do wa ła bym
wy ko na nie sze ściu ozna -
czeń” – po wie dzia ła PAP
en do kry no log. Cho dzi
o ozna cze nie po zio mu TSH,
wol nej ty rok sy ny (FT4)
i wol nej trój jo do ty ro ni ny
(FT3) oraz prze ciw ciał an ty -
-TPO, prze ciw ciał an ty ty re -
oglo bu li no wych (an ty -TG)
i prze ciw re cep to ro wi TSH
(an ty -TSHR).

„Wy ni ków tych ba dań
nie mo że in ter pre to wać sa -

ma pa cjent ka, po słu gu jąc się
war to ścia mi re fe ren cyj ny -
mi” – pod kre śli ła prof. Kar bow -
nik -Le wiń ska. Są one bo wiem
in ne niż dla osób z po pu la cji
ogól nej. Naj le piej, by in ter pre to -
wał je le karz en do kry no log,
ewen tu al nie le karz pod sta wo -
wej opie ki zdro wot nej, za zna czy -
ła spe cja list ka.

We dług niej ta kie sa me ba da -
nia – tj. ba da nia po zio mu TSH
i an ty -TPO – za le ca się też ko bie -
tom pla nu ją cym cią żę (u ko biet
ob cią żo nych ry zy kiem ro dzin -
nym po wi nien to być pa nel sze -
ściu ba dań).

Pa cjent ki z cho ro bą tar czy cy
pla nu ją ce cią żę po win ny być
pod opie ką en do kry no lo ga.

„Wy chwy ce nie pod wyż szo ne -
go stę że nia TSH na po cząt ku
cią ży da je szan sę na sku tecz ne
le cze nie i lep szy roz wój dziec -
ka” – po wie dział prof. Dęb ski.
Do dał, że ba da nie to nie jest re -
fun do wa ne przez Na ro do wy
Fun dusz Zdro wia, dla te go ko bie -
ty mu szą je fi nan so wać sa me.

Eks per ci zwró ci li też uwa gę,
że – zgod nie z re ko men da cja mi
mię dzy na ro do wy mi i pol ski -
mi – ko bie ty pla nu ją ce cią żę,
cię żar ne i kar mią ce pier sią po -
win ny co dzien nie przyj mo wać
150 mi kro gra mów jo du na do bę
w po sta ci ta ble tek. Jod jest pier -
wiast kiem nie zbęd nym do syn te -
zy hor mo nów tar czy cy, a w tych
okre sach ży cia za po trze bo wa nie
na nie go jest więk sze.

„Za le ce nia te do ty czą rów nież
ko biet z nie do czyn no ścią oraz
z nad czyn no ścią tar czy -
cy, pod wa run kiem, że
jest ona wy rów na -
na” – po wie dział prof.
Dęb ski. Przy po mniał,
że pre pa rat z jo dem
mu si być wy pi sa ny
na re cep tę.

Prof. An drzej Le -
wiń ski, pre zes Pol -
skie go To wa rzy stwa
Ty re olo gicz ne go pod -
kre ślił, że obo wią zu -
je to ko bie ty w ca łej
Pol sce, nie za leż nie
od te go czy miesz ka -
ją na po łu dniu kra ju,
czy na pół no cy,
nad mo rzem.

Ob cho dy Ty go dnia
Wal ki z Cho ro ba mi Tar -
czy cy są or ga ni zo wa ne
przez Pol skie To wa rzy -
stwo En do kry no lo gicz -
ne oraz Pol skie To wa -
rzy stwo Ty re olo gicz ne.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA

W POL SCE – WWW.NA -

UKAW POL SCE.PAP.PL
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Lekarze: panie planujące ciążę
i ciężarne muszą zbadać tarczycę

FOT. STOCK. XCHNG 
/ RICK HAWKINS
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l Mał żeń stwo wy bra ło się na wcza sy. Po dro dze
za trzy ma li się na noc w ho te lu. 

Ra no po pro si li o ra chu nek za do bę ho te lo wą. Ku ich
zdzi wie niu zo ba czy li, że ra chu nek opie wa na za wrot ną
su mę 3000 zł. 

– Dla cze go tak du żo? Prze cież spę dzi li śmy tu tyl ko
kil ka go dzin! – py ta mąż. 

– To jest stan dar do wa staw ka za noc leg – od po wia -
da re cep cjo ni sta. 

Mał żeń stwo za żą da ło spo tka nia z dy rek to rem, któ ry
spo koj nie wy słu chał za ża leń i stwier dził: 

– Pro szę pań stwa, pro wa dzi my luk su so wy ho tel, jest
on wy po sa żo ny w kil ka ba se nów, wiel ką sa lę kon fe ren -
cyj ną, sau nę i so la rium. Wszyst ko to by ło do pań stwa
dys po zy cji. 

– Ale my z te go nie sko rzy sta li śmy! 
– Ale mo gli pań stwo! I za to trze ba za pła cić. 

Męż czy zna wy cią ga wresz cie z port fe la 300 zło tych
i wrę cza dy rek to ro wi. 

– Prze pra szam, ale tu jest tyl ko 300 zł. 
– Zga dza się. 
– Ob cią ży łem pań stwa ra chun kiem opie wa ją cym

na 3000 zł. 
– Po zo sta łe 2700 zł to ra chu nek dla pa na za prze -

spa nie się z mo ją żo ną – mó wi męż czy zna. 
– Ale ja nie spa łem z pa na żo ną! – krzy czy dy rek tor. 
– Cóż, by ła do pa na dys po zy cji.

l Dzien ni karz py ta pa rę mał żeń ską ob cho dzą cą
zło te go dy:

– Jak pań stwu mi nął ten czas?
– Jak 5 mi nut – od po wia da żo na.
–... pod wo dą bez akwa lun gu – do da je mąż.

l – Twój mąż pa mię ta da tę wa sze go ślu bu?
– Na szczę ście nie.
– Na szczę ście?!
– Wspo mi nam mu o rocz ni cy kil ka ra zy do ro ku i za -

wsze do sta nę coś faj ne go!

l Roz ma wia ją dwaj star si pa no wie. Je den mó wi
do dru gie go: 

– Zbli ża się wa sza rocz ni ca ślu bu nie praw daż?
– Tak – od po wia da dru gi – i to spo ra, bo 20.
– Wow i co za mie rzasz zro bić z tej oka zji dla swo jej

żo ny?
– Za bio rę ją na wy ciecz kę do Au stra lii. 
– Nie źle, a co zro bisz dla żo ny z oka zji 25 rocz ni cy ślu -

bu?
– Po ja dę i przy wio zę ją z po wro tem.
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DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY

Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Ra fa ła Grzyw no wi cza. Au -
tor uro dził się w Bar to szy cach. Rocz nik „77. Ukoń czył wy dział Hi -
sto rii na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie. Jest
już po de biu cie – we wrze śniu 2011 ro ku wy dał swój pierw szy to -
mik po ezji pt. „Roz dar ci”. Znaj du je się w nim zbiór wier szy mi ło -
snych,  po ezji o Bo gu, po ezja o przy jaź ni, o ży ciu i śmier ci. Każ dy
od naj dzie coś dla sie bie. Jest rów nież dzien ni ka rzem oby wa tel -
skim, po nie waż sło wo pi sa ne to je go pa sja. Szko li się, do sko na li
swój warsz tat. Pra cu je nad no wy mi wier sza mi.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

Roz dar ci
Po mię dzy na mi prze paść
mło dzi i roz dar ci wpół
bie gnie my przed sie bie.

Roz ry wa my swo je du sze
wy rzu ca jąc z sie bie ból
za gnież dżo ny głę bo ko w nas.
My tyl ko chce my być
tak jak Adam i Ewa -ra zem
lecz któż to szczę ście nam da?

Daj cie lu dzie nam żyć
cie szyć się cia łem i du szą
Po zwól cie nam tyl ko być!

Czy jed nak wy star czy nam sił
By wy grać tę bi twę o mi łość
Nam roz dar tym przez ży cia los?

Szu ka nie 
znaj dy wa nie
Szu kam mi ło ści
znaj du ję przy jaźń

Szu kam roz ko szy
znaj du ję wia rę

Szu kam cie bie
znaj du ję sie bie

Ką cik po etyc ki
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